EDITAL Nº 001.16/2016 PROPI/IFMS

Processo Seletivo para ingresso como Estudante no Curso de
Especialização em Docência para a Educação Profissional,
Científica e Tecnológica – 2016/1 dos campi Corumbá, Nova
Andradina e Três Lagoas
Em conformidade com o Edital nº 001/2016 (PROPI/IFMS), a Pró-Reitoria de
Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do Instituto Federal de mato Grosso do Sul
(IFMS) torna pública a Quarta Chamada do processo seletivo para ingresso como
Estudante no Curso de Especialização em Docência para a Educação Profissional,
Científica e Tecnológica – 2016/1 dos campi Corumbá, Nova Andradina e Três

Lagoas, para o 1º semestre do ano de 2016.
O candidato contemplado com a vaga deverá realizar sua matrícula na Central
de Relacionamento (CEREL) do campus para o qual se inscreveu, no período
de 16 a 20 de maio de 2016.

A documentação para a realização da matrícula deverá ser apresentada como descrito
abaixo, em duas vias (cópia e original para a conferência e autenticação no local):
a) Requerimento de matrícula, preenchido e assinado (disponível na CEREL);
b) Diploma de graduação;
c) Certidão de Nascimento ou Casamento (sendo divorciado, apresentar também o
documento de averbação do divórcio);
d) Carteira de Identidade ou outro documento oficial de identificação com foto;
e) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
f) Foto 3x4.
g) Declaração de comprovação de atual exercício na profissão docente ou
comprovante de aprovação em concurso público para exercício da docência (para os
candidatos que queiram equivalência à licenciatura, como disposto no item 1.2 deste
edital).
O candidato selecionado que não apresentar todos os documentos exigidos no ato da
matrícula, exceto alínea “g”, será eliminado do processo seletivo, sendo convocado o
próximo da lista de candidatos classificados por sorteio.
Caso haja desistências de vagas até a segunda semana após o início das aulas, serão
convocados para realizar matrícula os próximos da lista de candidatos classificados
por sorteio, até o preenchimento do número de vagas ofertadas.

Quarta Chamada
Campus Corumbá
Público

Inscrição

EXTERNO CB020252

Candidato

Posição no Sorteio

CRISTIANE RAMOS MARINHO

34

Campus Nova Andradina
Público

Inscrição

Candidato

Posição no Sorteio

EXTERNO NA020062 JANAINA BULCÃO DE OLIVEIRA

47

EXTERNO NA020115 ROSANI PEREIRA DIÓSTI

48

EXTERNO NA020044 ELESSANDRA FARIAS

49

EXTERNO NA020131 GISELI GASPARINE DE OLIVEIRA

50

Campus Três Lagoas
Público

Inscrição

Candidato

Posição no Sorteio

EXTERNO TL020043 VANESSA CRISTINA MANDARINI LIMA DE OLIVEIRA

56

EXTERNO TL020028 MELISSA APARECIDA PORTO

57

EXTERNO TL020176 TATIANE LEME DA SILVA

58

Campo Grande – MS, 16 de maio de 2016.

Luiz Simão Staszczak
Reitor do IFMS
*O original encontra-se assinado e arquivado na PROPI

